รายชื่อสถานประกอบการของนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2/2560
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ลาดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
1
1561020551141 นางสาวชญาณินท์ มาเพิ่ม
1571020551147 นางสาวสุมินตรา สีปาน

2

1571020551111

3

1571020551116
1571020551144

4

1571020551117
1571020551123

5

1571020551114

6

1571020551141
1571020551143

7

1551020551111
1551020551144

8

1571020551137

สถานประกอบการ
อาจารย์นิเทศ
สถาบันอาศรมศิลป์
399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 ถนนพระราม2 ที3่ 3
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10150 โทร. 02-4904748-54
นางสาวสุณัฐฐา พูลทอง
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จากัด
202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี
ผศ.ฐิติมา สิรหิ ิรณ
ั ยานนท์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ผศ.วรางคณา นิ่มเจริญ
โทร. 02-6780200
นางสาวเนตรนภา จันทร์เจริญ
บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จากัด
นางสาวพีรกัลยา กลมสอาด
988 อาคารเซเว่นเพลส ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110. โทร. 02-7258484
นายพรหมธร นาคเป้า
บริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จากัด
นายนิทัศน์ นุ้ยป้อม
สานักงานใหญ่ อาคาร เดอะปัณณ์ ชั้น5
125 ถนนคลองลาเจียก แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-9439619-20
นายจิระวัฒน์ ชูเรือง
บริษัท ดีไว พลัส จากัด
อ.ดร.จักรสิน น้อยไร่ภมู ิ
343/42 เนอวานา แอท เวิร์ค ถนนคลองลาเจียก
อ.พสิษฐ์ นิติวรคุณาพันธุ์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-9439452
นายกฤษณะ รามจุล
บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จากัด
นายพชรดลย์ มณีนวล
1199 ชั้น 15 อาคารปิยวรรณ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
10400 โทร. 02-6170522
นางสาวกนกวรรณ อมรเบญจพลกุล บริษัท โมดัส คอนซัลแท้นส์ จากัด
นางสาวรวิวรรณ ขุนทอง
48/161-162 ถนนรามคาแหง 104 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 02-7294287-9
อ.สมยศ สถิตธรรมนนท์
นางสาวปภาวรินทร์ ฟ้าเพิ่มพร
สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-3541279

ลาดับ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
9
1561020551126 นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐ
1571020551109 นางสาววิศลั ย์ศยา รักประเสริฐ

10

1571020551140 นายสมชาย ชัยประสิทธิ์

11

1571020551101 นางสาวกนกวรรณ หอมละออ
1571020551146 นายวีรพัฒน์ ชื่นวารี

12

1571020551128 นางสาวภาวิณี สุ่มสาย
1571020551145 นายวัชรพงษ์ อานวย

13

1551020551105 นายบริหาร อนุกูล

14

1571020551130 นางสาววิจิตรตา สังข์นาค
1571020551136 นายอัฐพล วรหาญ

สถานประกอบการ
สานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-3541279
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จากัด
247 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวง
ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-9423691-3
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UDDC)
ชั้น 17 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-2522925
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จากัด
1473/4 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
10250 โทร.02-3187235
กรมยุทธโยธาทหารบก
2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-9401365
บริษัท ฟลัดเวย์ จากัด
133 ซอยรัชดาภิเษก 44 แยก 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 โทร. 02-5131550-51

อาจารย์นิเทศ

อ.พรชัย จิตติวสุรัตน์
อ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร

อ.สมชาย ทิพอ้าย
อ.สมชาติ วิจิตราการลิขิต

